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ONDERZOEK HR BEHOEFTEN VAN DE SECTOR 

 

Het doel van het Juniorprogramma 2018-2023 is de opkomst van een nieuwe generatie jonge 

innoverende experten aan te moedigen: jonge professionals die zich actief en blijvend inzetten ten 

voordele van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). 

Maar beantwoorden het Juniorprogramma en de Junior Experten die het aanwerft en begeleidt 

effectief ook aan de behoeften van de sector? Zijn de profielen van de Junior Experten geknipt om 

tegemoet te komen aan de vraag? Stellen de functies die ze uitoefenen hen daarna in staat om te 

gaan werken in de ontwikkelingssector als ze dat willen? 

Om die vragen te beantwoorden heeft het Juniorprogramma een eerste enquête gehouden bij de 

organisaties die Junior Experten inzetten. Dat zijn de 24 niet-gouvernementele actoren (NGA’s) die 

zijn aangesloten bij het Juniorprogramma, en Enabel. 

De enquête bestrijkt dus slechts een deel van de sector van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking. Ze is zeker niet representatief voor de sector. Toch reikt ze het 

Juniorprogramma enkele belangrijke inzichten aan. 

 

1. Sectoren waarin de werknemers van de NGA’s en Enabel actief zijn 

 

-> Activiteitensectoren en verdeling van de werknemers  

Enabel, Acodev en 16 NGA’s
1
 hebben de enquête beantwoord

2
 in april 2018. Enabel telt 1.537 

werknemers en de NGA’s die gereageerd hebben op de enquête, stellen gemiddeld 60 mensen 

tewerk.  

De activiteitensectoren die het meest vertegenwoordigd zijn bij de NGA’s zijn, in volgorde van 

belangrijkheid: landbouw, water en sanitatie, en gezondheidszorg. 

De verdeling bij de NGA’s is als volgt: 44 % is nationaal werknemer, 39 % werkt op het hoofdkantoor 

en 19 % heeft een arbeidsovereenkomst als expat. Een van de trends die blijkt uit de enquête, is dat 

er steeds vaker een beroep wordt gedaan op nationale arbeidskrachten. Die trend sluit aan bij een 

beleid van lokale capaciteitsversterking. Het aantal expats beperken en meer en meer een beroep 

doen op lokaal personeel is ook een financieringsvoorwaarde geworden bij de donoren.  

Bij Enabel is de verdeling als volgt: 72 % is nationaal, 12 % werkt op het hoofdkantoor en 16 % is 

internationaal personeel. Het aantal expats zou ook hier in dalende lijn moeten gaan. 

                                                             
1
 Eclosio, Entraide & Fraternité, Humanity & Inclusion, APF, ULB Coopération, ACODEV, Louvain Coopération, 

SOS Faim, Médecins du Monde, Avocats Sans Frontières, FOS, Rikolto, Trias, VVOB, Plan International, Croix 

Rouge de Belgique, Broederlijk Delen en Iles de Paix. 

2
 Deze enquête werd voornamelijk verstuurd naar en beantwoord door de aanspreekpunten van de 

personeelsdienst van de betrokken organisaties.  
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-> Academisch profiel van de werknemers 

De meest voorkomende academische profielen bij de NGA’s zijn werknemers met een achtergrond 

in politieke wetenschappen, economische wetenschappen, internationale betrekkingen, 

ontwikkelingssamenwerking (42 %), en profielen van burgerlijk of landbouwingenieur (27 %). 

Dat staat in schril contrast met Enabel, waar de grootste categorie de burgerlijk of 

landbouwingenieurs zijn (15,8 %), gevolgd door financiële profielen (12,6 %) en profielen in de 

gezondheidszorg. 

De categorie politieke wetenschappen en economische wetenschappen is hier in vergelijking met de 

NGA’s slechts weinig aanwezig. 

 

-> Leeftijdscategorieën van de werknemers 

De meest prominente leeftijdscategorie bij de NGA’s is die van 31-40 jaar met 33 %, gevolgd door 

die van 41-50 jaar met 26 % en deze van 21-30 jaar met 21 %.  

Bij Enabel zijn de meest vertegenwoordigde leeftijdscategorieën die van 41-50 jaar (37 %), gevolgd 

door die van 31-40 jaar (30 %). 7 % van de werknemers is tussen 20 en 30 jaar. En deze categorie 

bestaat voornamelijk uit Junior Experten.  

Proportioneel gezien is het zeker gemakkelijker voor een Junior Expert om werk te vinden bij een 

NGA. Maar met de gegevens uit de enquête bij ex-Junior Experten konden we deze informatie niet 

bevestigen. 

 

 

2. Aanwervingen bij de NGA’s en Enabel: welke profielen worden momenteel gezocht en op 

welke problemen botsen we? 

 

-> De meest gezochte categorieën van functies en expertisegebieden 

De meest gezochte categorie qua volume zijn coördinatiefuncties bij de NGA’s, gevolgd door 

experten. Enabel is het vaakst op zoek naar experten. 

Voor de meest gevraagde expertisegebieden is er logischerwijs een zeer uitgesproken vraag naar de 

competentie beheer/coördinatie: voor 37 % bij de NGA’s. Als we een link leggen met de 

academische profielen van de werknemers – en ook al mogen we zeker niet veralgemenen – dan 

zouden de NGA’s in eerste instantie teruggrijpen naar algemene profielen (genre politieke 

wetenschappen, economische wetenschappen, internationale verhoudingen …) voor dit soort 

functies. 

Bij Enabel wordt het meest gezocht naar expertise in beheer/coördinatie (op basis van de ingevulde 

functies). Die basis om functies te analyseren strookt niet volledig met de realiteit. Zo wordt op het 

terrein het projectbeheer in de gezondheidszorg volledig ingevuld door profielen uit het betrokken 

expertisegebied, en in infrastructuur en landbouw zo goed als volledig. Meer algemene profielen 

hebben geen toegang tot dit soort functies. Ze kunnen echter wel terecht in functies voor 

multiprojectbeheer of voor Plaatselijk Vertegenwoordiger op een meer strategisch niveau.  



  
 

3 

 

De meest gevraagde technische expertise situeerde zich bij Enabel in 2016 en 2017 op het gebied 

van landbouw en gezondheidszorg, op de voet gevolgd door profielen in infrastructuur. In 2018 lag 

de meest vertegenwoordigde expertise in infrastructuur. 

Ook expertise in financiën wordt veel gevraagd, zowel bij de NGA’s als bij Enabel.  

 

-> Vereiste ervaring 

De vereiste ervaring die de NGA’s bij aanwerving zoeken is in 45 % van de profielen tussen 2 en 

5 jaar, en in 52 % van de gevallen tussen 5 en 10 jaar. Voor Enabel hebben de meest gezocht 

profielen tussen 5 en 10 jaar ervaring. Bij Enabel wordt te veel ervaring gevraagd voor Junior 

Experten. Daardoor kunnen ze geen job op het terrein vinden. Op het hoofdkantoor vinden ze iets 

gemakkelijker werk. Zo hebben 5 ex-Junior Experten werk gevonden op het hoofdkantoor in 2018.  

 

-> Vraag en aanbod 

Om uit te zoeken waar de aanwervingsproblemen voor de NGA’s en Enabel zich voordoen, moeten 

we een balans opmaken van het aanbod (potentiële werknemers) en de vraag (in te vullen functies). 

Daar zullen we zo veel mogelijk rekening mee houden, en jongeren rekruteren en begeleiden die op 

termijn aan deze specifieke behoeften tegemoetkomen. 

De functies waar het aanbod groter is dan de vraag bevinden zich in de communicatie (4 maal 

vermeld), burgereducatie en coördinatie (3 maal vermeld). Enabel bevestigt die trend voor 

communicatiefuncties, ook al zijn er weinig functies voorhanden. 

Omgekeerd, functies waarvoor de vraag groter is dan het aanbod, zijn deze van expert in het 

algemeen (nationaal en expat), directiefuncties en financieel verantwoordelijken (2 maal vermeld).  

Voor Enabel zijn IT-functies problematisch. Dat lijkt op één lijn te liggen met de situatie op de 

arbeidsmarkt. We merken echter op dat er nog niet veel vraag is naar profielen louter op het gebied 

van IT/digitalisering, ook niet naar Junior Experten. Hier zou geleidelijk aan verandering in moeten 

komen aangezien digitalisering een belangrijke plaats krijgt in de ontwikkelingssector. Omdat het 

ingewikkeld is om deze profielen te rekruteren, moet dit een aandachtspunt zijn. Hier zou het 

Juniorprogramma een strategisch antwoord kunnen bieden op deze uitdaging. 

De expat-functies in het algemeen zijn vaak problematisch voor Enabel. Daar zijn verschillende 

redenen voor, zoals de standplaats, maar ook de vereisten en het feit dat er soms te veel criteria 

gesteld worden (in vergelijking met de andere actoren) tegenover de bestaande menselijke 

middelen op de arbeidsmarkt.  
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-> Het personeelsverloop 

Voor het verloop van personeel ligt bij de NGA’s de uitdaging vooral bij de expertisefuncties voor 

60 % en de coördinatiefuncties voor 29 %. Enabel bevestigt die trend.  

Personeelsbinding is weliswaar gemakkelijker voor coördinatie en/of managementfuncties dan voor 

experten, maar blijft toch een uitdaging. Het grote verloop van experten kan volgens sommige 

NGA’s verklaard worden door hun grote inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en door een toegenomen 

concurrentie met andere werkgevers die een aantrekkelijker loon en meer loopbaanperspectieven 

zouden bieden.  

 

 

3. Toekomstgerichte planning van jobs en competenties: uitdagingen, volume en soort 

aanwervingen op middellange termijn 

 

-> Volume van aanwervingen 

De bevraagde NGA’s hebben gemiddeld 5 mensen aangeworven in 2016 en 7 in 2017. Het maximum 

is 22 aanwervingen in 2016 en 20 in 2017. Deze trend zal zich de volgende jaren waarschijnlijk 

handhaven. 

Enabel heeft 132 mensen aangeworven in 2016, 141 in 2017 en voor 2018 wordt een kleine daling 

voorzien met ongeveer 125 aanwervingen. In vergelijking met andere jaren worden er meer 

medewerkers aangeworven voor het hoofdkantoor dan voor het terrein. De komende jaren komen 

er waarschijnlijk meer aanwervingen, meer bepaald omdat een toename van projecten voor derde 

opdrachtgevers wordt voorzien. 

 

-> Wie aanwerven: algemene profielen of specialisten? 

Wie wordt aangeworven? Vooral algemene functies of eerder gespecialiseerde profielen? De NGA’s 

houden het bij 61 % algemene functies eerder dan expertisefuncties. De redenen die sommige 

NGA’s daarvoor aanhalen zijn: het belang van de beheers- en analysecapaciteiten en het vermogen 

om een brede waaier van thema’s aan te pakken. Bovendien hebben de NGA’s beperkte middelen 

en moeten zij zich baseren op profielen die verschillende projecten kunnen beheren en die blijk 

geven van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Verder hebben de NGA’s het over een evolutie van 

de functies met meer belang voor de rol van coördinatie, opvolging van projecten en reporting. In 

dat opzicht zullen de NGA’s eerder teruggrijpen naar algemene profielen, meer bepaald op hun 

hoofdkantoor. Op het terrein zoeken ze nog steeds zeer specifieke functies. Hierbij mogen we niet 

uit het oog verliezen dat sommige NGA’s steeds minder vaak expats inzetten. 

Enabel bevestigt eveneens dat de uitdaging van de aanwervingen ook vooral gericht is op algemene 

profielen met competenties in projectbeheer. Net zoals bij de NGA’s zal de financiering voor de 

expat-functies veel beperkter zijn en vooral bestemd zijn voor functies van 

projectverantwoordelijke.  
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Echter, aanwervingen van projectverantwoordelijken op het terrein voor Enabel vereisen vaak 

gespecialiseerde profielen gelinkt aan het betrokken project. Dat beperkt vaak het aantal 

kandidaten. Functies in coördinatie, multiprojectbeheer (Program Manager, Portfolio Manager, 

Plaatselijk Vertegenwoordiger) staan meer open en zijn toegankelijker voor meer algemene 

profielen. Toch liggen deze functies niet voor het oprapen en zijn er bij Enabel weinig 

toegangsmogelijkheden voor deze meer algemene profielen.  

 

-> Banen die constant blijven, in stijgende of dalende lijn gaan  

Voor wat betreft de evolutie van de aanwervingsbehoeften hebben wij ook aan de NGA’s en Enabel 

gevraagd welke trends zich voordoen in de behoeften, welke zijn stabiel, nemen toe of nemen af? 

Zeer stabiel qua behoeften en het regelmatigst aangehaald zijn functies in financieel beheer (6 maal 

aangehaald), directiefuncties en landenverantwoordelijken (5 maal aangehaald). Het is geen 

verrassing vast te stellen dat het de blijvende functies zijn, die de continuïteit van een project 

garanderen. Enabel bevestigt deze trend. Hoewel de functies constant zijn, zijn de aanwervingen 

voor deze profielen niet altijd eenvoudig. 

De meest aangehaalde functies die minder gevraagd worden bij de NGA’s zijn technisch experten 

(5 maal aangehaald). Voor bepaalde NGA’s is dit zeker te verklaren door de rationalisering en de 

krappe financiering maar ook door de wil om zo veel mogelijk lokaal personeel in te zetten. Deze 

trend geldt ook voor Enabel en zorgt ervoor dat de expat-functies beperkt zijn. 

Functies die blijvend in de lift zitten voor Enabel zijn deze op het vlak van contractualisering. Voor de 

NGA’s is er niet echt een opvallende trend. Wij hebben de vraag niet gesteld voor nieuwe 

activiteitendomeinen of nieuwe of groeiende thema’s. Die had ons misschien meer informatie 

kunnen geven. 

 

Wat betreft de activiteitendomeinen zagen we bij de eerste oproep tot kandidaatstelling die het 

Programma 2018-2023 heeft gelanceerd – en hoewel deze trend niet specifiek naar voren kwam 

tijdens deze enquête — een opmerkelijke stijging van functies met een transversale aanpak van 

ontwikkeling en ondersteuning aan het lokale ondernemerschap. De trend zet zich waarschijnlijk 

door, want deze blijft niet beperkt tot de Belgische sector en het huidige beleid maar doet zich voor 

op Europees en mondiaal niveau. 

Het is een weerslag van de evolutie bij Enabel. Daar vinden we de traditionele verticale pijlers zoals  

landbouw of infrastructuur, die nu ingezet worden in een uitgesproken transversale aanpak om het 

ondernemerschap te ondersteunen. 

Ook functies in seksuele en reproductieve rechten blijken in de lift te zitten. Tot nog toe draaiden 

80 % van de gezondheidsprogramma’s om gezondheidszorg voor moeder en kind. Dat zal zo blijven 

maar met een grotere focus op seksueel geweld. De gezochte en interessante profielen zullen artsen  

in volksgezondheid, vroedvrouwen, psychologen en in mindere mate sociologen of antropologen 

zijn. 
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De thema’s Vrede en Veiligheid, Migratie en Burgerlijke Staat hebben ook veel groeipotentieel en 

beginnen zich te ontwikkelen, voornamelijk met de opdrachten voor derden.  

Ook het Klimaatthema zal een groei kennen, maar op langere termijn. 

 

-> Uitdagingen op het vlak van personeel 

Wat betreft de prioriteiten op het vlak van personeel, identificeren de NGA’s 3 prioriteiten: 

- De interne competenties versterken (25 %); 

- De banen aanpassen aan de evoluties (17 %); 

- De kennis organiseren en doorgeven (14 %). 

 

Enabel op zijn beurt identificeert volgende prioriteiten:  

- Anticiperen op behoeften aan personeel en aanwervingen; 

- De kennis organiseren en doorgeven; 

- De onderneming aantrekkelijker maken voor potentiële kandidaten. 

De evoluties in de omgeving en de behoeften in de ontwikkelingssector zullen natuurlijk ook een 

impact hebben op de personeelsbehoeften. 

 

Wat het loopbaanbeheer betreft, beschikt 5 % van de NGA’s over instrumenten hiervoor. De NGA’s 

vermelden met name deze problemen:  

- De veranderende context van de sector van de ontwikkelingssamenwerking; 

- Het feit dat ze een kleine structuur zijn met weinig mogelijkheden en interne 

doorgroeimogelijkheden; 

- Het gebrek aan visie en perspectieven gelinkt aan de moeilijke en onvoorspelbare financiering. 

Enabel zegt dat het verplicht is om voor elke vacature gelijke kansen te bieden aan alle interne 

kandidaten, waardoor de organisatie de loopbanen niet kan oriënteren.  
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4. Impact op de selectie van functies als Junior Expert en op de gezochte profielen 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ontvangen en weerhouden aanvragen voor 

Junior Experten per categorie van functies. Bovenop deze functies hebben wij 6 andere aanvragen 

gekregen die niet voldeden aan de verplichte criteria en die dus niet werden opgenomen in het 

onderzoek. 

 

CATEGORIE  Ontvangen  Weerhouden 

Landbouw  1  1 

Kennisbundeling  1  0 

Kennisbundeling / Communicatie  3  2 

Communicatie/ 

Beleidsbeïnvloeding 

 6  2 

Communicatie/ 

Voortgangsbewaking 

 1  0 

Voortgangsbewaking  12  6 

Digitalisering  3  3 

Onderwijs  2  1 

Elektriciteit  1  1 

Ondernemerschap  7  7 

Milieu  1  0 

Financiën  2  1 

Capaciteitsversterking  1  0 

Gezondheidszorg  1  0 

TOTAAL  46  24 

 

Zoals blijkt uit deze tabel behoren de 24 functies die werden geselecteerd en gepubliceerd voor de 

eerste selectie van het Juniorprogramma 2018-2023 tot volgende categorieën: 

- 7 Ondernemerschap 

- 6 Voortgangsbewaking 

- 4 Communicatie/Kennisbundeling 

- 3 IT/Digitalisering  

- 1 Onderwijs 

- 1 Financiën  

- 1 Landbouwkunde 

- 1 Elektriciteit 
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Het nieuwe Juniorprogramma wil de functies die we selecteren, analyseren en dit op transparante 

wijze bij onze partners. Bovendien willen we deze functies opvolgen na het Juniorprogramma om te 

zien welke loopbaanperspectieven ze bieden. Dat doen we door ze te vergelijken met de profielen 

van de betrokken Junior Experten en de functies die zij uitvoerden. 

 

Deze 24 functies werden geselecteerd op basis van de oriëntaties van het nieuwe Juniorprogramma 

en de hieraan gelinkte criteria (aansluiten bij de plaatselijke realiteit, innovatie, netwerking, 

toegevoegde waarde van de functie ...). Wij stellen vast dat de transversale functies van 

ondersteuning aan de vertegenwoordiging, zowel op het vlak van voortgangsbewaking als 

communicatie bijvoorbeeld, moeilijker overeenstemmen met de criteria van het nieuwe 

Juniorprogramma. 

Wij zullen de functies blijven selecteren op basis van onze criteria. Deze criteria zullen de doorslag 

geven, maar wij zullen bepaalde functies in aanmerking nemen op basis van de resultaten van onze 

enquête. 

 

Deze enquête brengt de diversiteit aan het licht van de gezochte profielen en de behoeften die 

verschillen volgens de organisaties, namelijk tussen de NGA’s en Enabel. Het Juniorprogramma zal in 

de mate van het mogelijke proberen het evenwicht te bewaren en een waaier aan algemene zowel 

als gespecialiseerde profielen toelaten.  

Meer in het bijzonder zal er waarschijnlijk constant vraag blijven naar functies om de ontwikkeling 

van het ondernemerschap te ondersteunen (zie bovenstaande cijfers). Deze trend om de private 

sector te ontwikkelen geniet de steun van de Minister en zal zeker nog enkele jaren doorzetten. Dat 

zal een impact hebben op de gezochte profielen want de toegangspoort kan zowel het 

ondernemerschap zijn met een diploma van het type handelsingenieur, Business Administration, 

economische wetenschappen ...) als een meer technisch profiel uit de traditionele waardeketens 

(landbouw, infrastructuur ...) naargelang het betrokken project. 

Bij de eerste selectie van het Juniorprogramma 2018-2023 heeft het programma globaal gezien veel 

meer moeite gehad om deze functies in te vullen met verhoudingsgewijs minder kandidaten in 

vergelijking met andere functies. Wij zullen onze communicatiestrategie dus zó uitwerken dat we 

meer visibiliteit krijgen om de gezochte kandidaten aan te trekken. De gevraagde profielen 

varieerden van functie tot functie maar alle hadden als gemene deler dat ze openstonden voor een 

diploma in economie, handelsingenieur, Business Administration. En dat zijn nu net de profielen die 

we onvoldoende kunnen aantrekken. 

Voor de projecten in ondernemerschap in de landbouw zullen wij ook proberen profielen van agro-

economisten aan te trekken, met een dubbele competentie. 

 

Ook de functies in digitalisering zouden stabiel blijven, en zelfs toenemen. Bij de geselecteerde 

functies vereiste slechts 1 functie een exclusief IT-profiel. Maar bovenop deze 3 functies wordt 

affiniteit met digitalisering voor vele functies vaak beschouwd als een troef. Bijgevolg is digitalisering 
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transversaal aanwezig buiten de louter IT/digitaliseringsfuncties. Digitalisering ligt meer voor de 

hand bij de nieuwe generatie, die zich hiermee op langere termijn zal kunnen onderscheiden op de 

arbeidsmarkt en beantwoorden aan de behoeften van de sector. 

Verder stellen wij vast dat er momenteel slechts één functie is in financiën. Dat lijkt ons weinig, 

gezien de resultaten van de enquête. Echter, dit soort functies voldoet moeilijk aan de criteria van 

het nieuwe Juniorprogramma voor de selectie van de functies (aansluiten bij de plaatselijke realiteit, 

innovatie ...). Wij zullen hierover waken omdat er constant behoefte is aan functies in financiën bij 

de NGA’s en bij Enabel. 

 

2 functies in voortgangsbewaking uit de eerste oproep tot kandidaatstelling bevatten een onderdeel 

Gender. De genderbenadering zal waarschijnlijk belangrijker worden omdat het een prioritair thema 

is. Globaal genomen was er weinig vraag naar functies in de gezondheidszorg. Dat zou moeten 

veranderen bij Enabel, met de projecten rond seksuele en reproductieve rechten. Wij hebben geen 

informatie wat de NGA’s betreft. 

 

Functies in communicatie zijn en blijven erg gewild bij de oproepen tot kandidaatstelling van het 

Juniorprogramma. Dat merken we zowel in het oude als het nieuwe programma. Deze geselecteerde 

functies blijven globaal gesproken talrijk voor de eerste publicatie van het nieuwe programma. Wij 

hebben gezien dat de communicatiefuncties erg gewild zijn en geen aanwervingsproblemen geven 

voor de NGA’s en Enabel. Wegens het aantal en de stevige concurrentie voor deze profielen op de 

arbeidsmarkt moeten wij deze functies beperken. 

 

Uit de enquête blijkt dat voor sommige NGA’s de functies van voorgangsbewaking een goede 

toegangspoort zijn, met name voor de algemene profielen, waarmee ze daarna toegang krijgen tot 

bijvoorbeeld functies in projectbeheer. Zoals we zagen, blijkt er bij de NGA’s veel vraag te zijn naar 

dit soort profielen. Deze trend tekent zich af in de hele sector. Deze functies zijn dus interessant 

want ze kunnen hen in staat stellen om werk te vinden in de sector. Vroeger waren deze functies 

echter oververtegenwoordigd. Ook beantwoorden ze niet zo gemakkelijk aan de uitdagingen van het 

nieuwe programma. Toch is er ook geen sprake van dat we deze functies niet meer zouden 

selecteren, maar wij zullen erover waken dat een zeker evenwicht wordt bewaard met de andere 

functies. 

 

 

Besluit 

 

Het Juniorprogramma bedankt de 17 NGA’s en Enabel voor hun deelname aan de enquête. Onze 

dank gaat ook naar Marie Pissoort die de enquête heeft gehouden bij de NGA’s. Deze enquête is 

natuurlijk een eerste stand van zaken, die ons enkele inzichten heeft aangereikt over de behoeften 

van de sector. 
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Naargelang de behoeften evolueren, zullen wij daar rekening mee houden. Volgend jaar zullen we 

Enabel en de NGA’s opnieuw bevragen om de aanwezige evoluties te identificeren en te zien hoe het 

Juniorprogramma deze veranderingen kan integreren. 

 

 


